
 บทที่ 8 
การวัดและการประเมินผลวิชาเคมี 

 
เน่ืองจากคนแตละคนมีความรู ความสามารถแตกตางกัน ดังนั้นจึงมีการเรียนรูที่เร็ว ชา  

มาก และนอยแตกตางกันดวย ทั้งนี้เพราะเหตุผลหลากหลายประการ เชน เหตุผลทาง
พันธุกรรม เหตุผลทางดานสิ่งแวดลอม และสังคมเปนตน ดังนั้นการตรวจสอบความสามารถของ
คนจึงตองมีการวัดผลของความสามารถ เพ่ือนําไปสูการประเมินความแตกตางของคนอยางมี
ความหมาย 
 วิชาเคมีเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่ง ซึ่งมีสวนประกอบของการเรียน 2 สวนใหญๆ คือ
สวนของเนื้อหา และสวนของกระบวนการ ดังน้ันในการวัดผลวิชาเคมีจึงควรมีการวัดผลทั้งดาน
สติปญญาและทักษะการทํางานควบคูกันไป โดยวัดและประเมินตามผลการเรียนรูที่กําหนดไว 

 
ความหมายของการวัดผล 

 
 การวัดผลตามความหมายของเชิดศักด์ิ  โฆวาสินธ ุ  (เชิดศักด์ิ  โฆวาสินธุ. 2525; 1-2)  
กลาววา มีความหมายคลายคลึงกับคําอีก 2 คํา คือคําวา การทดสอบ และการประเมินผล ซึ่งแต
ละคํามีความหมาย ดังนี้ 

 การวัดผล (Measurement) หมายถึง กระบวนการในการกําหนดสัญลักษณหรือตัวเลข 
ใหกับปรากฏการณ หรือส่ิงใดสิ่งหน่ึงเพื่อแทนคุณภาพหรือปริมาณของสิ่งน้ันอยางมีกฎเกณฑที่
เชื่อถือได ซึ่งเกณฑที่กําหนดอาจแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูวัดผลน้ันๆ 
 การทดสอบ (Testing) การนําชุดของสิ่งเราหรือกลุมของงานไปกระตุนใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมา แลวกําหนดวาสิ่งที่บุคคลแสดงออกน้ันแทนคุณลักษณะของสิ่งที่ตองการจะ
วัด ซึ่งสวนใหญจะกําหนดคาของคุณลักษณะนั้นออกมาเปนตัวเลข การทดสอบจัดวาเปนสวน
หน่ึงของการวัดผล ซึ่งเปนการวัดผลทางออม (Indirect measurement) เพราะสวนใหญจะเปน
การทดสอบที่เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย เชน แบบทดสอบทางจิตวิทยา(Psychological 
Test) 

การประเมิน (Evaluation) หมายถึง กระบวนการในการตัดสิน พิจารณา ตีคา 
หรือสรุปวาสิ่งที่พิจารณาอยูนั้นมีคุณคาเหมาะสมกับเกณฑที่ตั้งไวหรือไม เพียงใด ซึ่ง
ประกอบดวยลักษณะสําคัญ 2 ขอ ดังนี้ 

1. การประเมินผลตองเปนกระบวนการที่เปนไปอยางมีระบบ เปนระเบียบแบบแผน  
หรือมีกฎเกณฑการกระทําที่ชัดเจน มิใชการกระทําโดยบังเอิญ 

2. การประเมินผลตองบอกใหทราบถึงคุณภาพ หรือปริมาณของสิ่งที่สังเกต หรือ 



พิจารณาวามีคุณคาขนาดใด เม่ือเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว 
 นั่นคือการประเมินผลเปนกระบวนการตอเน่ืองจากการวัดผล เพราะอาศัยผลท่ีไดจาก
การวัดมาพิจารณา ตัดสินเทียบกับเกณฑ หรือมาตรฐานที่ตั้งไว วามีคุณคาเพียงใด 
 จากความหมายของการวัดผล ทําใหเราทราบวาการวัดผลและประเมินผลวิชาเคมี 
จําเปนตองมีเกณฑที่ชัดเจน และเชื่อถือได เพ่ือใหการวัดและการประเมินผลนาเชื่อถือ เกณฑที่
ใชในการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนรูวิชาเคมี จะพิจารณาตามผลการเรียนรูวิชาเคมี และ
นํามาตั้งเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม เพ่ือวัดผลการเรียนรูของผูเรียนในแตละคาบเรียน 
 

หลักการวัดผลวิชาเคมี 
 
 หลักการวัดผลวิชาเคมีใชหลักเกณฑเดียวกับการวัดผลการศึกษาทั่วไป ซึ่งมีหลักเกณฑ
ดังนี้(เชิดศักด์ิ  โฆวาสินธุ. 2525; 8-12)  

1. วัดใหตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง เพ่ือใหผลการเรียนรูของผู เรียนมี 
ความหมายอยางถูกตอง ชัดเจน ตามผลการเรียนที่ตั้งไว 

2. ใชเครื่องมือดีมีคุณภาพ นั่นคือเคร่ืองมือตองมีความเที่ยงตรง คือสามารถวัดได 
ตามจุดมุงหมาย และหนาที่ของการใชเคร่ืองมือน้ันวัด 

3. มีความยุติธรรม นั่นคือการสอบแตละครั้งตองอยูภายใตเง่ือนไขเดียวกัน 
4. แปลผลไดถูกตอง การแปลผลจะไดผลดีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับเกณฑใน 

การแปลผลวาสมเหตุสมผลหรือไม เพียงใด โดยทั่วไปจะมีการแปลผลใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
4.1 แปลผลโดยเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐาน 
4.2 แปลผลโดยเทียบกับคนอ่ืนๆที่สอบวัดในเรื่องเดียวกัน หรือเปรียบเทียบ 

ระหวางคุณลักษณะ ซึ่งการเปรียบเทียบเหลานี้จะมีความหมายเพียงใดขึ้นอยูกับหนวย
ของการวัดเปนสําคัญ 

5. ใชผลการวัดใหคุมคา เน่ืองจากการวัดผลจะบอกไดวาผูเรียนเดน หรือดอยในดาน 
ไหนควรพัฒนาอะไรบาง ดังน้ันการวัดผลจึงควรมีจุดมุงหมายในการวัดหลายๆดาน และ 
พยายามใชผลการวัดน้ันๆใหสนองจุดมุงหมายที่ตั้งไวใหมากที่สุด 

จากหลักการวัดผลขางตนเม่ือนํามาปรับใชในวิชาเคมี ซึ่งมีสวนเนื้อหาวิชาที่มีทั้ง 
การบรรยาย และการคํานวณควบคูกับการลงมือปฏิบัติทดลอง ผูสอนจึงควรออกขอสอบเพ่ือทํา
การวัดผลการเรียนรูของผูเรียนใหครอบคลุมทุกดาน ซึ่งอาจเปนการวัดผลในลักษณะของ
ขอสอบ หรือการลงมือปฏิบัติก็ได เพ่ือใหวัดไดตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 

หลักการประเมินผลวิชาเคมี 
 



 หลักการประเมินผลวิชาเคมี เปนกระบวนการที่ตอเน่ืองจากการวัดผลวิชาเคมี โดยนํา
คาการวัดมาเทียบกับเกณฑ หรือมาตรฐาน แลวสรุปโดยใชการตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
องคประกอบของการประเมินผลวิชาเคมี จะใชองคประกอบเดียวกับการประเมินผลทาง
การศึกษา (เชิดศักด์ิ  โฆวาสินธุ . 2525 ; 12-13) ซึ่งมี 3 ขอดังนี้ 

1. มาตรฐาน (Standard) สําหรับวิชาเคมีสามารถพิจาณามาตรฐานจาก 
เปาหมายการเรียนรู หรือผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรในชวงชั้นที่ 4 เพื่อเปนเกณฑใน
การพิจารณาวาส่ิงที่จะประเมินน้ันเหมาะสมถูกตองตามตองการหรือไม 

2. การวัดผล (Measurement) เปนการตรวจสอบวาผูเรียนมีการเรียนรูในวิชา 
เคมีมากนอยเพียงใด โดยมีเกณฑหรือเคร่ืองมือเปนหลักในการวัด 

3. การตัดสิน (Judgment) เปนการนําผลที่ไดจากการวัดไปเทียบกับเกณฑหรือ 
มาตรฐาน เพ่ือสรุปวาผูเรียนมีคุณภาพเปนอยางไร ซึ่งการตัดสินใจจะมีความยุติธรรม ถูกตอง 
เที่ยงตรง มากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับมาตรฐานที่วางไว และเคร่ืองมือที่ใชในการวัดผลซึ่งควร
เปนเคร่ืองมือที่มีคุณภาพ 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 
ในการเรียนการสอนวิชาเคมี จําเปนตองมีการจัดกระบวนการใหเกิดการเรียนรูของ

ผูเรียน ดังนั้นจึงตองมีเกณฑวาเมื่อเรียนจบผูเรียนไดเรียนรูอะไรจากกระบวนการที่จัดให 
นั่นคือการพิจารณาผลการเรียนรูของผูเรียนนั่นเอง เมื่อผลการเรียนรูมีความสําคัญตอการ
สอนวิชาเคมี เพราะจะทําใหเราวัดผลและประเมินผลวิชาเคมีไดอยางถูกตองเหมาะสมจึงตองมี
การกําหนดผล 
การเรียนรูที่คาดหวังใหชัดเจนเพ่ือจะไดประเมินไดถูกตอง วาเกิดการเรียนรูในตัวผูเรียนหลัง
การเรียนรูหรือไม เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาเคมีจะมีขั้นตอนของการทดลองควบคูกับ
การบรรยายจึงควรมีการวัดผลในแตละคาบอยางชัดเจน จึงขอกลาวถึงการเขียนจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมรายคาบไวเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของผูสอนวิชาเคมี เพ่ือใหสอนได
ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
 การเขียนผลการเรียนรูที่คาดหวังในวิชาเคมี เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาสราง
เครื่องมือที่ใชในการวัดผลน้ันผูสอนควรเขียนผลการเรียนรูที่คาดหวังใหมีความชัดเจน และเปน
รูปธรรม ซึ่งการเขียนผลการเรียนรูที่คาดหวังใหมีความชัดเจนนั้นจะมีหลักการเขียนคลายกับ
การเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมนั่นคือมีรูปแบบการเขียนจุดประสงค ดังนี้ 

 
ผูเรียน + พฤติกรรม + สถานการณ + คุณภาพหรือเกณฑ 

 



 ผูเรียน หมายถึงนักเรียนที่เรียนวิชาเคมี 
 พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมที่คาดหวังของผูเรียนวิชาเคมี ยอวา B – Behavior 
 สถานการณ หมายถึง สถานการณทางเคมีที่กอใหเกิดพฤติกรรมน้ันๆ ยอวา C – 
Condition 
 คุณภาพหรือเกณฑ หมายถึงคุณภาพของพฤติกรรมหรือเกณฑที่ยอมรับได ยอวา D–
Degree 
เชน  นักเรียนสามารถอานชื่อในระบบIUPAC ของสารอินทรียไดอยางถูกตองโดยอานถูก 3 
ชนิดใน 5 ชนิด เปนตน 
 พฤติกรรมที่คาดหวังของผูเรียนจะเปนคํากิริยาที่สามารถสังเกตได เชนคําวา บอก ชี้วัด 
จําแนกฯลฯ กับกรรม หรือหัวขอเน้ือหาน้ัน เชน 
 บอก + นิยามของออกซิเจน 

สาธิต + การแยกนํ้าดวยไฟฟา 
 

ตัวอยางคํากิริยาที่ใชในการเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

1.  ให   2.  ระบุ  3.  ชี้บง  4.  บอก  5.  เขียน 
6.  สราง  7.  จัด  8.  แบง  9.  แปล   10. เลือก 
11. แก   12. จับ  13. วัด  14.  สรุป       15.  ทดลอง 

เคร่ืองมือในการวัดผลวิชาเคมี 
 
 เครื่องมือในการวัดผลวิชาเคมี มีหลายประเภท แตเนื่องจากเปนกระบวนการใน
หองเรียนจึงขอกลาวถึงเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบ(Test) เพียงอยางเดียวเทานั้น เพ่ือเปน
แนวทางในการออกขอสอบ และวัดผลการเรียนรูของผูเรียน 

 
 โครงสรางของการวัดผลวิชาเคมี 
 โครงสรางของการวัดผลวิชาเคมี มี 3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานสติปญญา (Cognitive Domain) ดานน้ีเปนการวัดความคิดเปนหลัก เชน  
วัดความจํา, ความเขาใจ , สูตร ,ทฤษฎี การนําความรูไปใช เปนตน 

2. ดานความรูสึก (Affective Domain) ดานน้ีเปนการวัดดานจิตใจ , อารมณ ,   
ความรูสึก เปนหลัก 

3. ดานทักษะ (Psychomotor Domain) ดานนี้เปนการวัดการใชอวัยวะของรางกายใน 
การทํางานเปนหลัก เชนการสังเกต, การวัด, การจําแนกประเภท เปนตน 
 จากโครงสรางขางตนสามารถวัดผลการเรียนรูวิชาเคมี ดานสติปญญา และดานทักษะ
ไดโดยใชแบบทดสอบ 



 แบบทดสอบวิชาเคมีที่ใชในโรงเรียนสวนใหญมี 2 ชนิด คือ แบบทดสอบแบบเขียนตอบ
และแบบทดสอบแบบกําหนดแนวทางในการตอบ ซึ่งแตละแบบมีวิธีการเขียนขอสอบ ดังนี้ 

  
การเขียนขอสอบแบบเขียนตอบ 

 ขอสอบแบบเขียนตอบเรียกอีกอยางหนึ่งวา ขอสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง(Essay 
or Subjective) บุญชม  ศรีสะอาด (บุญชม  ศรีสะอาด.2520; 97-101) ไดเสนอแนะวิธีเขียน
ขอสอบไว ดังนี้ 

1. ถามเฉพาะเรื่องที่สําคัญๆ เชน การสังเคราะห ความคิดสรางสรรค การแสดงความ 
คิดเห็น การวิพากษวิจารณ ฯลฯ 

2. ใชภาษาที่ชัดเจนเขาใจงาย 
3. ควรกําหนดขอบเขตของคําถาม เชน ใหบอกมาเปนขอๆ ใหเปรียบเทียบกันเปน 

คูๆเปนตน 
4. ควรกําหนดคะแนนในแตละขอ 
5. ไมควรใหผูเรียนเลือกตอบเพียงบางขอ 
6. ออกขอสอบใหเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 
7. ในการเรียงแบบทดสอบใหเรียงจากของายไปขอยาก 
8. ไมควรใหเปดหนังสือสอบ 
ขอสอบแบบน้ีสามารถวัดไดหลายดาน เชน การบรรยาย หรืออธิบาย การเปรียบเทียบ  

การบอกความสัมพันธ บอกเหตุผล อภิปรายปญหาตางๆ ยอหรือสรุปความ วิเคราะหปญหา 
ยกตัวอยาง วิจารณหรือแสดงความคิดเห็น กําหนดโครงเร่ือง แผนงานตางๆ เสนอวิธีการใหม 
ประเมินคาเร่ืองราวส่ิงตางๆ เปนตน และสิ้นเปลืองคาใชจายนอย แตมีขอบกพรองหลายประการ
เชน ออกขอสอบไดนอยขอ ตรวจขอสอบไดยาก และใชเวลาตรวจนาน 
 

การเขียนขอสอบแบบกําหนดแนวทางในการตอบ 
ขอสอบแบบกําหนดแนวทางในการตอบ ที่ใชในโรงเรียนมีหลายชนิด ดังนี้ 
1. แบบถูก-ผิด (True-False Item) 
2. แบบจับคู (Matching Item) 
3. แบบเติมคํา หรือขอความใหสมบูรณ (Completion Item) 
4. แบบเลือกตอบ (Multiple choice Item) 
 
การเขียนขอสอบแบบถูก-ผิด 
การเขียนขอสอบแบบถูก-ผิด บุญชม  ศรีสะอาดไดเสนอแนะวิธีเขียนไวดังน้ี  

(บญุชม  ศรีสะอาด. 2520 ; 102-103) 
1. ไมควรยกขอความหรือประโยคจากตําราโดยตรง 



2. ขอความที่เปนคําถามควรเปนขอความที่ถูก ผิดอยางชัดเจน 
3. ไมควรใชประโยคซับซอน 
4. ไมควรใชประโยคปฏิเสธซอนปฏิเสธ 
5. ใชคําขยายอยางระมัดระวัง เพราะอาจทําใหผูเรียนตอบถูกทั้งๆที่ไมเขาใจ 

อยางแทจริง (คําขยายเชน เสมอๆ , บางอยาง , อาจจะฯลฯ) 
6. ในแตละครั้งที่สอบขอถูกและขอผิดควรใกลเคียงกัน 

ขอสอบประเภทนี้สรางไดงาย ใชเวลาในการสอบนอย ตรวจขอสอบไดงาย และ 
เร็ว การตรวจสามารถตรวจใหคะแนนไดตรงกันทุกคน และสามารถออกขอสอบวัดไดหลาย
ขอในเนื้อที่กระดาษที่จํากัด สวนขอบกพรองที่ควรระวังสําหรับขอสอบประเภทน้ี คือ ผูเรียน
สามารถเดาไดโดยไมมีความรู ไมสามารถชี้จุดออนของการเรียนไดอยางชัดเจน ในวิชาเคมีจะ
สรางขอสอบที่เปนจริงหรือเปนเท็จโดยสมบูรณไดยาก 
 
 การเขียนขอสอบแบบจับคู 

การเขียนขอสอบแบบจับคู บุญชม  ศรีสะอาดไดเสนอแนะวิธีเขียนไวดังน้ี  
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2520 ; 106-109) 

1. คําหรือขอความที่จับคู เปนเรื่องหรือเน้ือหาพวกเดียวกัน 
2. คําหรือขอความในคอลัมนหนึ่งจะตองจับคูไดถูกตองกับคําหรือขอความเดียวในอีก 

คอลัมนหนึ่งเทาน้ัน 
3. คําหรือขอความในคอลัมนหน่ึง ควรมีจํานวนมากกวาอีกคอลัมนหน่ึง เพ่ือลด 

โอกาสในการเดา 
4. ขอสอบจับคูชุดหน่ึงๆ ไมควรมีจํานวนขอมากเกินไป 
5. การเรียงคําหรือขอความในแตละคอลัมน ควรกระจายตําแหนงของคูสลับกันไปไม 

ควรใหอยูตรงกันเปนคูๆ หรือเรียงลําดับอยางมีระบบ เพ่ือปองกันการเดา 
6. คําชี้แจงตองชัดเจนวาใหนําอักษร หรือตัวเลขมาใสขางหนา(หรือขางหลัง) คอลัมนใด 
7. ในการพิมพ แตละชุดควรพิมพในหนาเดียวกัน 
ขอสอบประเภทนี้ เปนขอสอบที่สรางไดงาย ตรวจและใหคะแนนไดงาย โอกาสใน 

การเดามีนอย แตจะมีขอบกพรองตรงที่วัดไดเพียงความจําของผูเรียนเทานั้น ดานอื่น
สรางขอสอบวัดไดยาก 
 
 การเขียนขอสอบแบบเติมคํา 

การเขียนขอสอบแบบเติมคํา บุญชม  ศรีสะอาดไดเสนอแนะวิธีเขียนไวดังน้ี  
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2520 ; 104-106) 

1. ควรใชขอความของเราเอง ไมควรใชขอความ(ประโยค)จากตํารา 
2. คําตอบที่ตองการใหเติมหรือคําตอบที่ถูกตองจะตองเปนคําตอบที่เฉพาะเจาะจงไม 



ตีความหมายไดหลายอยาง 
3. คําตอบที่ถูกตองจะถูกตามหลักวิชาจริงๆ 
4. แตละขอควรใหเติมแหงเดียว ตอนทายของประโยคหรือขอความ แตถาจําเปนก็ 

อาจเวนใหเติมที่สวนอ่ืน และมากกวาหน่ึงแหงก็ได 
5. การเวนชองใหเติมควรกะใหพอสําหรับตอบคําถาม และแตละขอควรเวนชอง 

ไวขนาดเทากัน 
6. ตรงที่ใหเติมจะตองเปนจุดสําคัญจริงๆ 
ขอสอบประเภทน้ีสรางไดงาย และใชไดกับทุกวิชา สามารถวัดไดหลายขอ โดยใชเน้ือที่ 

กระดาษนอยใหคะแนนไดงาย โอกาสในการเดามีนอย แตมีขอบกพรองที่ควรระวัง คือ ขอสอบ
ประเภทนี้จะวัดไดเพียงความรูความจํา ถาสวนที่ใหเติมมีหลายเรื่องหรือหลายประโยคจะสราง
ขอสอบแบบน้ีไมได เพราะการเวนคําตอบจะเปนแนวทางใหผูเรียนตอบคําถามได และถาออก
ขอสอบไมดี ผูเรียนจะตอบไปคนละทิศ คนละทางกับสิ่งที่ตองการวัด 
 
 การเขียนขอสอบแบบเลือกตอบ 

การเขียนขอสอบแบบเลือกตอบ เชิดศักด์ิ โฆวาสินธุ ไดเสนอแนะวิธีเขียนไวดังน้ี  
(เชิดศักด์ิ  โฆวาสินธุ. 2525 ; 64-73) 

1. การเขียนคําถาม มีหลักการตั้งคําถาม ดังนี้ 
           -  ควรใชประโยคคําถามที่สมบูรณในการถาม 
           -  เนนจุดที่จะถามใหชัดเจน 
           -  ถามใหตรงตามเนื้อหาที่ตองการวัด 
           -  ถามคําถามที่เปนตัวอยางที่ดี และเปนประโยชน 
           -  ถามในสิ่งที่สามารถหาขอยุติไดตามหลักวิชา 
           -  ถามคําถามที่เปนการคิดวิเคราะห 
           -  หลีกเลี่ยงการถามโดยใชประโยคนิเสธ 

2. การเขียนตัวเลือก มีวิธีการเขียน ดังนี้ 
           -  ตัวเลือกแตละชุดตองมีลักษณะความเปนเอกพันธุ 
           -  ใชตัวเลือกที่เปนไปได 
           -  ใชตัวเลือกปลายเปด-ปลายปดใหเหมาะสมกับสถานการณ 
           -  เขียนใหตัวเลือกแตละตัวเปนอิสระขาดจากกัน 
           -  ควรเรียงลําดับตัวเลขหรือขอความสั้นยาวใหเหมาะสม 

นอกจากขอเสนอแนะในตัวคําถามและคําตอบแลว ยังมีเกณฑทั่วไปในการเขียนขอสอบ
แบบเลือกตอบ ดังนี้ 

1. ใชภาษาที่งาย รัดกุม ชัดเจน 
2. หลีกเลี่ยงการแนะคําตอบ 



3. คําถามที่ใชถามในแตละขอตองสมบูรณในตัวเอง 
4. ไมควรถามเรื่องเดียวกัน หรือแงมุมในการถามเดียวกัน 

ขอสอบประเภทนี้เปนขอสอบที่แพรหลายในสถานศึกษามากกวาแบบอ่ืนๆ เพราะ 
วัดพฤติกรรมไดหลายดาน สามารถตั้งคําถามไดลึกซึ้ง กวางขวาง มีโอกาสเดาไดนอยแตมี
ขอบกพรองที่ควรระวัง คือ วัดพฤติกรรมดานความคิดสรางสรรค หรือคําถามที่ตองการ
คําตอบหลายอยางไดยาก คุณภาพของคําถามขึ้นอยูกับทักษะของผูออกขอสอบ และเปน
ขอสอบที่เขียนไดยาก 
 จากโครงสรางของการวัดผลวิชาเคมี เราสามารถใชแบบทดสอบวัดผลวิชาเคมีในดาน
สติปญญา และดานทักษะได สวนดานความรูสึกจะวัดโดยใชเครื่องมือวัดเจตคติ เคร่ืองมือใด
เคร่ืองมือหนึ่ง ดังนี้ (ลวน และอังคณา สายยศ. 2543 ; 60-63) 
 
 การสัมภาษณ 
 การสัมภาษณ (Interview) หมายถึง การพูดคุยกันอยางมีจุดมุงหมาย 
 การวัดเจตคติโดยการสัมภาษณทําไดโดยสรางขอคําถามในการสัมภาษณใหดีเปน
มาตรฐาน ขอคําถามแตละขอจะตองกระตุนใหผูถูกสัมภาษณตอบความรูสึกตอเปาเจตคติ ขอ
คําถามของการสัมภาษณ ตองเนนความรูสึกที่สามารถวัดเจตคติใหตรงเปาหมายควรวางแผน
สรางขอคําถามในการสัมภาษณใหเหมาะสมกับเวลา ควรมีคําถามที่คลุมทั้งความคิดทางบวก
และทางลบ และเม่ือสัมภาษณเสร็จควรรวบรวมผลวิเคราะหออกมาวาสวนใหญเขารูสึกตอเปา
เจตคติทางบวกหรือลบ มีความเขมขนมากนอยเพียงใด สรุปผลออกมาในรูปเชิงพรรณนาวาคน
กลุมน้ันมีเจตคติอยางไร 
 การสัมภาษณมีทั้งแบบมาตรฐาน และแบบไมมาตรฐาน ลักษณะของการสัมภาษณที่ดี
ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1. การสัมภาษณตองเปนการยั่วยุหรือกระตุนใหผูถูกสัมภาษณ อยากจะตอบ และให 
คําตอบที่คงที่พอควร คือถามใหผูถูกสัมภาษณตื่นตัวอยูเสมอ อยาปลอยใหหลงผิด ผูสัมภาษณ
จะตั้งคําถามใหเปนที่นาสนใจแกผูถูกสัมภาษณ 

2. คําถามที่ถามพยายามถามใหตรงจุดที่สุด หรือเปนคําถามที่มีความแจมชัดวา  
ผูสัมภาษณตองการใหตอบในแงไหน ไมควรใชคําถามกวางเกินไป อาจจะทําใหการลง
สรุปไดยาก 

3. คําถามควรมีความเชื่อม่ันสูง แมจะใชคําถามเดิม ถามซ้ําอีกก็ไดรับคําตอบ 
เหมือนเดิม 

4. คําถามที่ใชสัมภาษณควรจะไดคําตอบที่สามารถนําไปขยายอิงสูเหตุการณที่ 
คลายคลึงกันได 

 
 การสังเกต 



 การสังเกต (Observation) คือ การเฝาดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางมีจุดหมาย 
 การสังเกตควรมีขอรายการ (check list) ไวใหพรอมการสังเกตที่ดีควรมีการฝกฝน และ
ผูสังเกตควรเปนผูรับรู และมีประสาทตาดี มิฉะน้ันจะทําใหขอมูลคลาดเคล่ือน เน่ืองจากการ
สังเกตเจตคติตองใชเวลา เพ่ือหาความแนนอนของการเกิดพฤติกรรมนั้นๆ จึงควรเขียนขอ
รายการของพฤติกรรมไวกอน เพ่ือใหจดบันทึกไดทัน 

 
ตัวอยางขอรายการในการสงัเกตเจตคต ิ

 
พฤติกรรมที่แสดงออก ขอรายการ 
ใช ไมใช 

1.  เขาเรียนวิชาเคมีทันเวลาอยูเสมอ 
2.  สนใจถามปญหาวิชาเคมี 
3.  ติดตามการอธิบายของครูวิชาเคมีเปนประจํา 
4.  ทําการบานวิชาเคมีสงทุกคร้ัง 
5.  ทําการบานวิชาเคมีไดถูกตองเปนสวนใหญ 
6.  ตั้งใจทําการทดลองวิชาเคมีทุกคร้ัง 
7.  ชวยแนะนาํเพ่ือนขณะทาํการทดลองวชิาเคมี 

ฯลฯ 

...................... 
……….......... 
……………… 
……………… 
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...................... 

....................... 

....................... 
……………….. 
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...................... 
...................... 

  
การรายงานตนเอง  

 การรายงานตนเอง (Self – report) เครื่องมือแบบน้ีตองการใหผูถูกสอบแสดงความรูสึก
ของตนเองตามสิ่งเราที่ไดสัมผัส สิ่งเราอาจเปนขอความ ขอคําถาม หรือเปนภาพ เพ่ือใหผูสอบ
แสดงความรูสึกออกมาอยางตรงไปตรงมา แบบทดสอบหรือมาตรวัดที่ถือวาเปนแบบมาตรฐาน 
(Standard form) เปนแนวทางการสรางของเทอรสโตน (Thurstone) กัตแมน (Guttman) ลิเกิต
(Likert) และออสกูก (Osgood) (ดูตัวอยางแบบทดสอบเจตคติแบบตางๆทายบทเรียน) 
 เทคนิคการจินตนาการ 
 เทคนิคการจินตนาการ (Projective Techniques) แบบน้ีอาศัยสถานการณหลายอยาง
ไปเราผูสอบ สถานการณที่กําหนดใหจะไมมีโครงสรางที่แนนอนทําใหผูสอบจะตองจินตนาการ
ออกมาตามแตประสบการณเดิมของตน แตละคนจะแสดงออกมาไมเหมือนกัน เชน ประเภทให
เติมประโยคใหสมบูรณ ภาพนามธรรมเติมเรื่องราวสั้นๆ เลานิทานจากภาพ ฯลฯ การแปล
ความหมายอาศัยผลจากการตอบสิ่งที่กลาวมาแลว ก็พอจะรูไดวาผูนั้นมีเจตคติอยางไรตอเปา
เจตคตินั้นๆ 
 
 การวัดทางสรีระภาพ 



 การวัดทางสรีระภาพ (Physiological measurement) การวัดดานนี้อาศัยเคร่ืองมือ
ไฟฟา หรือเคร่ืองมืออ่ืนๆในการสังเกตการณเปลี่ยนแปลงสภาพของรางกาย เชนการใชเครื่อง
กัลปวานอมิเตอรชนิดหน่ึง เพ่ือวัดดูความตานทานกระแสไฟฟาในผิวหนัง เม่ือคนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ สวนผสมของสารเคมีตางๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติ 
เรียกวามีกระแสไฟฟาไหลสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได เครื่องมือวัดทางไฟฟาก็จะสามารถวัด
ตรวจสอบเปรียบเทียบกับขณะที่รางกายอยูในสภาพปกติได เชน เคร่ืองมือจับเท็จ การศึกษา
อารมณตองสังเกตใหรอบคอบ และใชวิธีดูการเปลี่ยนแปลงหลายๆดาน เชน ลูกตาดํา วัด
ฮอรโมน ฯลฯ 
 

 
 

การวัดผลที่ไดผลดี ควรสรางเครื่องมือใหไดมาตรฐาน 
ตัวอยางแบบทดสอบวัดเจตคติแบบลิเกต 

 
(ที่มา : ลวน และ อังคณา   สายยศ. (2453) การวัดดานจิตพิสัย. หนา 97) 

เจตคตติออาชพีครู 
 
คําชี้แจง  ใหอานขอความแสดงความรูสึกตออาชีพครูแตละขอ แลวกากบาทตาม 

ความรูสึกที่แทจริงของทาน 
 
- เลือก 4  ถาทานเห็นดวยอยางยิ่งกับขอความนั้น 
- เลือก 3  ถาทานเห็นดวยกับขอความนั้น 
- เลือก 2  ถาทานไมเห็นดวยกับขอความนั้น 
- เลือก 1   ถาทานไมเห็นดวยอยางยิ่งกับขอความนั้น 

 



1.  อาชีพครูเปนอาชีพที่มีคุณคามหาศาล   (1) (2) (3) (4) 
2.  ผูมีอาชีพครูไมมีวันอดตาย    (1) (2) (3) (4) 
3.  อาชีพครูมีแตคนเคารพนับถือ   (1) (2) (3) (4) 
4.  อาชีพครูมีอิสระในการทํางาน    (1) (2) (3) (4) 
5.  อาชีพครูเหมาะสําหรับคนเสียสละ   (1) (2) (3) (4) 
 
6.  อาชีพครูเปนอาชีพต่ําตอย    (1) (2) (3) (4) 
7.  อาชีพครูมีหลักประกันแนนอน   (1) (2) (3) (4) 
8.  อาชีพครูเปนอาชีพซ่ือสัตยสุจริต   (1) (2) (3) (4) 
9.  อาชีพครูเปนอาชีพที่เลือกสุดทาย   (1) (2) (3) (4) 
10.อาชีพที่นับวาดีที่สุดคืออาชีพครู   (1) (2) (3) (4) 
 
11.ผูมีอาชีพครูมีแตคนเคารพนับถือ   (1) (2) (3) (4) 
12.ประกอบอาชีพครูมีแตความกาวหนา   (1) (2) (3) (4) 
13.ขาพเจามีความสุขถาไดประกอบอาชีพครู  (1) (2) (3) (4) 
14.อาชีพครูทําใหคุณภาพการศึกษาต่ํา   (1) (2) (3) (4) 
15.ชาติจะเจริญไดเพราะอาชีพครู   (1) (2) (3) (4) 

ตัวอยางแบบทดสอบเจตคตแินวออสกูด 
(ที่มา : ลวน และ อังคณา   สายยศ. (2453) การวัดดานจิตพิสัย. หนา 107) 

คําชี้แจง แบทดสอบเจตคติฉบบัน้ีมี 15 มาตราใหเวลา 5 นาที แตละมาตรามีคําคุณศัพท 2 คําอยูตรงขามกัน 
ระหวางคําตรงขามีมาตรา 7 ชอง ใหทานพิจารณาความรูสึกของทานตออาชีพครู วาความรูสึกจะหนัก 
ไปทางไหนอยูชองใดก็ขีดตอบชอน้ัน 

 

เจตคติตออาชีพครู 
 

 

1.  มีคุณคา        ไรคุณคา 
 

2.  ใจแคบ        ใจกวาง 
 

3.  นาเคารพ         นาดูถูก 
 

4.  ซื่อสัตย        คดโกง 
 

5.  ดี        เลว 
 

6.  ยุติธรรม        ทุจริต 
 

7.  เอ้ือเฟอ        เห็นแกตัว 



 

8.  ฉลาด        โง 
 

9.  ใจราย        ใจดี 
 

10. พูดจริง        พูดเท็จ 
 

11. ลาหลัง        ทันสมัย 
 

12. สอนดี        สอนเลว 
 

13.ไมแนนอน        ตรงเวลา 
 

14. อารมณดี         อารมณราย 
 

15. สกปรก        สะอาด 
แบบฝกหัดทายบท 

จงตอบคําถามตอไปน้ี 
1. จงเขียนผลการเรียนรูที่คาดหวังและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมวิชาเคมี มา 2 ขอ 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



2. จงออกขอสอบวิชาเคมีแบบถูก-ผิด มา  5 ขอ 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
3. จงออกขอสอบวิชาเคมีแบบจับคู มา 5 ขอ 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
4. จงออกขอสอบวิชาเคมีแบบปรนัย มา 2 ขอ 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
5. จงออกขอสอบวิชาเคมีแบบอัตนัยมา 3 ขอ 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 


